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 نامه اعتراضی جمعیت امام علی 
به رئیس جمهور

جمعیت دانشجویی 
امام علی،که از بزرگترین 
سمن های فعال در حوزه 
آسیب های اجتماعی در 
کشور است، در اعتراض 

به درخواست دولت برای انحالل این مجموعه نامه ای 
به رئیس جمهور نوشت. این نهاد خیریه، از روحانی 
خواسته است مانع پلمب شدن این جمعیت شودو 
اجازه ندهد »داغ این ننگ بر پیشانی دولت پایانی تلخ را 
رقم بزند که حاصل اشک و آه مظلومان مملکت باشد«. 
در بخش هایی از این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده 
است: »در اواخر دوران دولت تدبیر و امید گروهی قصد 
بستن درِ جمعیت و رها کردن هزاران کودک و صدها 
زن بی پناه به امان خدا را کرده اند. تاریخ گواهی خواهد 
داد که یک جمعیت، بدون چشم داشتی در ۲۰سال 
خدمت اش، ۴۴مرکز برای کودکان با شرایط دشوار در 
کشور تاسیس کرد، برای صدها زن اشتغال ایجاد کرد، 
۵۳ نوجوان محکوم به قصاص را از مرگ نجات داده و به 
زندگی سالم بازگرداند، ۲۰ مدرسه در مناطق محروم 
ساخت، به روستاهای دورافتاده آبرسانی کرد و مدرسه 
مجازی راه اندازی کرد، در مناطق مرزی کورســوی 
امید را با اشتغال پایدار در دل ها زنده نگه داشت و در 
دولت تدبیر و امید، امیدش ناامید شد. ثبت خواهد شد 
که رئیس جمهور وقت حقوقدان بود، با شعار حقوق 
شهروندی آمد، گفت ســازمان های مردم نهاد را بر 
سرمان می گذاریم، دنبال احقاق اصول قانون اساسی 
هستیم اما در عمل یکی از قدیمی ترین و مردمی ترین 
سازمان های مردم نهاد که در کوران حوادث این مرز 
پر گهر و روزگار سخت بقا و دوام، ۲۰سال باقی مانده 
بود، در این دوران با روش هــای فراقانونی تهدید به 

انحالل شد«.
     

ترفند جدید کرونایی مسافران 
برای سفر به جزایر خلیج فارس

در حالــی کــه از 
۳هفته پیش در اسکله 
بندرعباس تست کرونا 
برای مسافران برای  سفر 
به جزایر قشــم و هرمز 

اجباری شده است، برخی مسافران برای دور زدن 
تست کرونا، از ساحل سورو و خونسرخ با قایق های 
غیرمجاز به جزایر می روند. به گزارش فارس برخی 
دیگر نیز در ایستگاه راه آهن بندرعباس اقدام به کرایه 

اتوبوس کرده به قشم می روند.
    

افزایش ۴۵ درصدی موارد فوت 
ناشی از کرونا در خوزستان

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در کل 
استان موارد بیماری نسبت به هفته قبل ۷۴ درصد 
افزایش یافته اســت. به گفته دکتــر علوی موارد 
بســتری ۹۰ درصد و موارد مرگ ۴۵ درصد روند 
افزایشی داشته است.  این در حالی است که بر اساس 
آخرین اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، در حال 
حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳۱ شهرستان نارنجی، 
۲۵۲ شهرستان زرد و ۱۵۴ شهرستان آبی هستند 
و شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، 

کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
    

دستگیری باند خانوادگی توزیع 
مشروبات الکلی در تهران

رئیس کالنتری ۱۶۶ 
لواسانات گفت:  ماموران 
تیم عملیــات کالنتری 
۱۶۶ لواسانات، در یک 
عملیــات شناســایی، 

موفق شــدند یک باند خانوادگی تولیــد و توزیع 
مشروبات الکلی دست ساز را دستگیر کنند.  به گفته 
او در این عملیات مقدار ۱۰۰۰ لیتر شراب دست ساز 
و بیش از ۴۰۰ کیلو کشمش به همراه ابزار و ادوات 

تولید آن، از محل مجرمین کشف و ضبط شد.
    

مهار کانون آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در سرخس 

فرماندار ســرخس 
گفــت: در پی شــیوع 
بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرنــدگان در یکی 
از روســتاهای سرخس 

اقدامات الزم، به موقع انجام شد و این بیماری مهار 
شده و در حال حاضر شــرایط تحت کنترل است. 
محمدرضا رجبی مقدم گفــت: موردی از بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در روستای اسالم قلعه 
سرخس در هفته گذشته گزارش شد که بالفاصله 

اقدامات الزم انجام و این کانون عمال مهار شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اواســط هفته گذشــته بــود که 
انتشــار فیلمی در شبکه های مجازی 
مبنی بر درگیری مامــوران با برخی 
رانندگان خودرو های ســوخت بر در 
مرز ســراوان واقع در استان سیستان 
و بلوچســتان خبر از ناآرامی هایی در 
جنوب شرق کشور می داد. این منابع 
غیررسمی در حالی از کشته و مجروح 
شــدن ده ها نفر گزارش می کردند که 
باالخره روز سه شــنبه، یعنی یک روز 
پس از شروع این ماجرا، محمدهادی 
مرعشــی، معاون امنیتــی انتظامی 
اســتاندار سیســتان و بلوچستان در 
جمع خبرنگاران، با تایید خبر تجمع 
و درگیری گروهی از سوخت بران گذر 
مرزی شمسر سراوان، از کشته شدن ۲ 
نفر و زخمی شدن ۶ نفر در این نا آرامی ها 
خبر داد. افرادی که به گفته او نه ازسوی 
مرزبانان ایرانی که از ســوی ماموران 
پاکستانی هدف شلیک قرار گرفتند. 
با این حال همین شلیک های نامعلوم 
کافی بود که خشم گروهی برانگیخته 
و نارآرامی ها در برخی از مناطق سراوان 
باال بگیرد. هر چند آخرین اخبار رسمی 
منتشر شده از این مناطق خبر از پایان 
گرفتن ایــن ناآرامی هــا می دهد، اما 
برخی از کارشناســان و صاحبنظران 
اتفاقات این مناطق را به رغم نظر برخی از 
مسئوالن استانی، نه متاثر از معاندان، که 
نتیجه مشکالت اقتصادی و اجتماعی و 
بی توجهی های انباشــته شده در این 

مناطق می دانند.

چند و چون حادثه سراوان
منطقه شمسر که مرزی گذری در 
منطقه سروان و محلی توافقی با کشور 
پاکستان برای حمل ســوخت از ایران 
به این کشور توسط افراد محلی است، 
ساعت هشت صبح روز دوشنبه، چهارم 
اسفند، مملو از جمعیت سوخت برهایی 
می شود که خواهان ورود به ایران بودند. 
اســتانداری سیســتان و بلوچستان 
می گوید این سوخت برها کسانی بودند 
که خارج از طــرح رزاق اقدام به انتقال 
ســوخت می کردند و قصد داشتند تا با 
تجمع در پشت مرز، از محل گذر مرزی 

به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند.
محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی 
انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان 
این ماجرا را این طور شــرح می دهد: 
»بیش  از ۲ ساعت با این افراد مذاکره شده 
که خویشتن داری کنند و در چارچوب 
قواعدی که برای این گذرگاه مرزی در 
نظر گرفته  شــده عبور کنند، اما در آن 
 سوی مرز، مأموران پاکستانی اقدام به 
تیراندازی می کنند و این امر باعث هجوم 

این سوخت برها می شود«.
او این طور ادامــه می دهد: »پس از 
تیراندازی از ســوی مرز پاکستان این 
افراد با شکســت درها و ایجاد خسارت 
وارد گــذرگاه مرزی می شــوند که در 
بین ایــن جمعیت براثــر تیراندازی از 
آن طرف مرز یک نفر کشته و چهار نفر 
مجروح می شوند. بخشی از جمعیت به 
پاسگاه شمسر حمله ور می شوند. بین 
جمعیت افرادی از فرصت استفاده کرده 
و به سمت پاسگاه شمسر ایران حمله 
می کنند و یک دستگاه موتورسیکلت 
از ماموران مرزبانــی را آتش می زنند و 
به سمت خودروهای نظامی نیز سنگ 

پرتاب کرده و اقدام به ورود به پاســگاه 
می کنند. درنهایــت هجوم جمعیت، 
ماموران تیراندازی می کنند و تعدادی 
مجروح می شــوند و جمعیت متفرق 
می شــود، مجروحان به بیمارســتان 

منتقل می شوند«.
طرحی برای کاهش فقر

سال هاست که اســتان سیستان و 
بلوچستان به خصوص مناطق مرزی 
آن با مشکالت اقلیمی از جمله ریزگرد، 
گرد و خاک، سیل و بی آبی دست و پنجه 
نرم می کند مشکالتی که به فقر در این 
منطقه دامــن زده و روش های گردش 
اقتصادی در این مناطق را عجیب و غریب 
کرده است. به طوری که قاچاق سوخت 
در این مناطق یکی از مشاغل پرخطر اما 
پرسودی بود که اقبال زیادی در میان 
مردم محلی داشت. هرچند این قاچاق 
هر از گاهی به درگیری با پلیس مرزی 
و کشــته و مجروح شــدن عده زیادی 

می انجامید.
مسئوالن امر اما برای مبارزه با فقر در 
این منطقه تصمیم گرفتند تا با طرحی 
با نام طرح رزاق این قاچاق ســوخت را 
کنترل و با کاهش درگیری ها از دامنه 
فقر و تبعات اجتماعــی آن در منطقه 
بکاهند. هر چند به گفته کارشناســان 
این راهکارها نتوانسته است مشکالت 
معیشتی مردم را حل کند، بلکه آنان را 
با معضل دیگری روبرو کرده که نمونه 
ناآرامی های چنــد روز اخیر می تواند 
نتیجه آن باشــد. در طرح رزاق، سپاه 
پاســداران، اســتانداری سیستان و 
بلوچستان ، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز سیســتان و بلوچستان و شرکت 
ملی پخش فــرآورده نفتی کشــور به 
افراد کم بضاعت و بی درآمد تا شعاع ۲۰ 

کیلومتری مرز پاکستان در سراوان مجوز 
می دهد تا با فروش سوخت ارزان داخلی 
به قیمت جهانی در آن ســوی مرزها، 
معاش خود را تأمین کنند. این طرح با 
هدف مقابله با خروج غیرقانونی سرمایه 
کشور، جلوگیری از حوادث جاده ای و 
قانونمند کردن فروش سوخت در نقاط 
مرزی به اجرا درآمد تا از این طریق ضمن 
ساماندهی مرز، اشــتغال پایدار برای 

مرزنشینان ایجاد شود.
برای هر کارت رزاق اجــازه ورود و 
خروج یک خودرو از مرز داده شــده که 
معیشت ۵ خانواده از آن تأمین می شود. 
هرچند که به گفته فعــاالن محلی با 
باال گرفتن میزان فقر در منطقه شمار 
افراد خواهان تبادل این ســوخت باال 
رفته اما کارت تردد برای شــمار زیادی 
صادر نمی شود و به همین دلیل دوباره 
گروهی از افــراد اقدام بــه جابه جایی 
سوخت به صورت غیرقانونی می کنند 
و همین امر دوباره مشکالت گذشته را 
به وجود آورده اســت. مشکالتی که به 
اعتقاد بســیاری راه حل مقابله با آن نه 

مقابله، بلکه پیشگیری است.

واکنش ها به ناآرامی های اخیر
برخی رخدادها در مرزهای جنوب 
شرق کشور را مشابه آنچه در شمال غرب 
کشور رخ می دهد، ارزیابی می کنند و 
معتقدند ریشه همه این مشکالت از یکجا 
آب می خورد. بهــزاد رحیمی، نماینده 
مردم سقز و  بانه و عضو مجمع نمایندگان 
استان کردســتان در مجلس شورای 
اسالمی در توئیتی نوشت: »حوادث اخیر 
سیستان و بلوچستان را که شنیدم برایم 
تازگی نداشــت چون مردمان مناطق 
مرزی غرب کشور هم همین مشکالت 
و آســیب ها را دیده اند.آیا زمان آن فرا 
نرسیده اســت که رویکرد ژئوپلیتیک 

کشور به مناطق مرزی تغییر کند؟«.
رســول منتجب نیا، دبیرکل حزب 
جمهوریت ایران اسالمی نیز در نامه ای 
خطاب به حسن روحانی حادثه سراوان 
را بســیار تلخ و ناگــوار توصیف کرد و 
نوشت: »این حادثه که باعث نگرانی و 
عصبانیت مردم شریف و وفادار سیستان 
و بلوچستان شد، بار دیگر همه مسئوالن 
و اولیــای امــور را به این بــاور عمیق 
می رساند که برخورد با مسائل فرهنگی 
و مشــکالت اقتصادی با نگاه امنیتی و 
نظامی - انتظامی، نه منطقی و عقالنی 

است و نه مفید و کارآمد«.
مدیریت درست پدیده های 

اجتماعی و اقتصادی
در این میان حتی مسائل سیاسی و 
امنیتی اخیر در سیستان و بلوچستان را 
ناشی از عدم مدیریت درست آسیب های 
اجتماعی و اقتصادی می دانند و معتقدند 
نباید این موضوع را متاثر از دشــمنان 
دانست.  نایب رئیس کمیسیون امنیت 
ملی در این باره به ایلنا گفت: »اعتراض 
به مشکالت معیشتی و اقتصادی حق 
مردم است و تصمیم گیران باید آن را از 
صف اغتشاشات دشمن ساز جدا کنند«.
شــهریار حیدری گفت: »هنگامی 
که کارکردهای اقتصادی ضعیف باشد 
باعث به وجود آمدن یکسری پدیده های 
اجتماعی می شــود و اگر پدیده ها به 
درستی مدیریت نشــود و برنامه ریزی 
برای آنان صــورت نگیــرد تبدیل به 
پدیده های سیاسی می شوند که ورود به 
این مرحله در نوع خودش هزینه هایی را 

دربردارد«.
وی با بیان این که مرزهای ما بهترین 
فرصت برای عمران و آبادانی هستند، 
عنوان کرد: »ما بیش از ۱۰۶ مرز مجاز 
زمینی، هوایی و دریایــی و بیش از ۴۰ 
مرز غیررسمی تحت عنوان بازارچه های 
رسمی و غیررسمی و موقت داریم که با 
چنین امکانات و استعدادی اگر درست 
مدیریت شود از نظر اقتصادی هیچ گونه 
مشکل معیشــت و بیکاری در کشور 

نخواهیم داشت«.

رحیمــی  جلیــل  همچنیــن 
جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی مجلس با 
انتشار یادداشتی در ایسنا، با اشاره به 
حادثه تلخ ســراوان و کشته و زخمی 
شــدن تعدادی از مردم ســوخت بَر و 
مرزنشــین، از حاکمیت خواسته که 
در اداره استان ها از حلقه چاپلوسان و 
کاسه لیسان اســتفاده نکند. رحیمی 
جهان آبادی گفــت: »نمی توان توقع 
داشــت مردم تحقیر شــوند، به آنها 
شلیک شــود و کســانی که تنها راه 
معیشت شان کار در مرز است را از نان 
خوردن بیندازیم و آنها سکوت کنند«.

او ادامه داد: »مردم بــه اندازه کافی 
عصبی، پریشان، افسرده و بی پناه و در 
فقر و بیچارگی گرفتار هستند و آنچه به  
صورت خشم و فروپاشی اجتماعی رخ 
می دهد آخرین حربه مردم برای فریاد 

بدبختی هاست«.
سواحل ناکام مکران

در این میان اما چند سالی است دولت 
هم راهکارهای کارشناسانه  ای را برای 
کاهش میزان فقر در این منطقه در پیش 
گرفته که از جملــه آن آغاز پروژه های 
بزرگی با نام طرح توسعه سواحل مکران 
است. سواحلی در جنوب شرقی ایران 
و جنوب غربی پاکســتان که در طول 

دریای عمان گسترده شده است.
این طــرح با هــدف اســتفاده از 
ظرفیت های ژئوپلیتیکی این جغرافیا و 
و رونق بنادر و کاهش فقر در این منطقه 
آغاز شد. اما به دلیل مشکالت اقتصادی 
راه به جایی نبرد و تنها موج مهاجرت در 
این مناطق را افزایش داد. مهاجرت هایی 
که به حاشیه نشینی و فقر و آسیب های 
اجتماعی بیشتر انجامید. این در حالی 
است که در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، 
اعتبار صدا و سیما ۲.۶ برابر اعتبار توسعه 
سواحل مکران در نظر گرفته  شده است! 
موضوعی که این ظن را در میان منتقدان 
به وجود می آورد که گویا عزمی جدی از 
سوی مسئوالن برای کاهش مشکالت 
اقتصادی و اجتماعــی مردم در جنوب 

شرق کشور وجود ندارد.

فقرفراگیر توجیه ناپذیرتر است یا  قاچاق سوخت؟!

اعتراضات سراوان معیشتی است، نه امنیتی

خبر

در ادامه فاز نخست واکسیناسیون کادر درمان 
و نیز همزمان با روز پدر، تزریق واکسن کرونا به ۲۰ 

هزارسالمند و معلول آغاز شد. 
این مرحله از واکسیناسیون کرونای سالمندان 
روز پنج شــنبه به صورت نمادین از آسایشــگاه 

کهریزک تهران شروع شد.
وزیر بهداشت گفت: ســهمیه واکسن همه 
شهر ها در حال توزیع است و این واکسیناسیون 
برای دریافت کننده های آن هیچ هزینه ای ندارد و 
حدود ۲۰ هزار نفر از معلولین و سالمندان پرخطر 

در این مرحله واکسینه می شوند.
ســعید نمکی افزود: بر حســب ســند ملی 
واکسیناسیون، در مرحله نخست واکسیناسیون 
کادر بهداشــت و درمان، ســالمندان، بیماران 
خاص، جانبازان شیمیایی و افراد در معرض خطر 
واکســینه می شــوند و برآورد می کنیم تا پایان 
شــهریور ۱۴۰۰، اکثر گروه های هدف واکسینه 
شوند. در همین باره رئیس سازمان بهزیستی کشور 
از واکسیناسیون یکهزار و ۴۰۰ سالمند و فرد دارای 
معلولیت مستقر در آسایشگاه کهریزک خبر داد و 

گفت: به ترتیب سالمندان، بیماران روانی مزمن، 
معلوالن ذهنی و جسمی-حرکتی مقیم در مراکز 

شبانه روزی واکسینه خواهند شد.
وحید قبادی دانــا، با بیان اینکــه از ۱۴ هزار 
سالمندی که در مراکز شبانه روزی تحت نظارت 
نگهداری می شوند، ۳ هزار و ۱۷۶ نفر مبتال به کرونا 
شدند، افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۲۲۵ نفر بهبودی 
کامل یافتند و ۵۰۶ نفر تحت درمان هســتند و 
۳۷۵ نفر علی رغم همه اقدامات انجام شده، فوت 
کردند. وی با بیان اینکه ۲۲ درصد سالمندان در 
مراکز سراسر کشور به کرونا مبتال شدند که ۲.۶ 
درصد از این افراد فوت شدند، ادامه داد: البته اگر 
آمار مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت را به 
مراکز سالمندان اضافه کنیم این رقم به ۵۱ هزار 
نفر می رســد که در مراکز شبانه روزی نگهداری 
می شوند و در مجموع از ۷ هزار نفر مبتال که ۶ هزار 
نفر بهبود یافتند و ۷۰۰ نفر تحت درمان هستند.
قبادی دانا، ادامه  داد: در مجمــوع افرادی که در 
مراکز شبانه روزی بهزیســتی اعم از سالمندان، 
معلوالن و فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست، 

۴۵۲ نفر به سبب کرونا طی یکسال گذشته فوت 
شدند که ابتال ۱۴ درصد و فوت ۸ درصد بوده است؛ 
همچنین از ۳۰۵ مرکز سالمندان، ۱۷۱ مرکز به 
ویروس کرونا آلوده شد و حدود ۴۴ درصد مراکز 
الحمداهلل ابتالیی نداشــته است. رئیس سازمان 
بهزیستی کشــور، تصریح کرد: از مجموع ۹۲۵ 
مرکز معلوالن و سالمندان به حساب آوریم، ۳۸۲ 
مرکز متاسفاته آلوده شدند که رقم ۴۱ درصد را 
دارد و ۶۰ درصد مراکز کنترل شــدند. در مهر و 
آبان ماه جاری ۸۰ هزار مددجو و پرســنل مراکز 
شبانه روزی به صورت رایگان با واکسن آنفوالنزا 
واکســینه شــدند و امروز آغاز واکسیناسیون 
سالمندان و افراد دارای معلولیت را با حضور وزیر 
بهداشت در آسایشگاه کهریزک شاهد هستیم و 
حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر از مددجو واکسیناسیون 

می شوند.
درخواست اختصاص واکسن کرونا به 

ماموران نیروی انتظامی
مساله افراد دارای اولویت  برای دریافت واکسن 
کرونا از جمله مواردی است که در روزهای اخیر 

مورد توجه قرار گرفته اســت، از نامه ای پیرامون 
اختصاص واکسن به هنرمندان و تزریق واکسن از 
سوی یکی از سلبریتی ها در ایالت متحده تا تذکر 
عضو شورای شهر در مورد قرارگرفتن کارمندان 
شهرداری و نیروهای خدماتی در اولویت نخست 
دریافت واکســن از جمله مواردی اســت که در 
روزهای اخیر پیرامون واکســن کرونا رسانه ای 

شده است.
در این میان ماموران نیــروی انتظامی نیز از 
جمله افرادی هستند که بنا به گفته فرماندهان 
ارشد ناجا پس از کادر درمان در صف اول مقابله با 

کرونا قرار داشته و در این ایام نه تنها ارتباط شان با 
سطح جامعه محدود نشده بلکه در جریان اجرای 
محدودیت ها و افزایش نظارت ها ماموریت های 
بیشتری هم داشته اند.  در این باره حسین اشتری، 
فرمانده ناجا، به ایسنا گفت: به وزارت بهداشت و 
وزیر محترم بهداشت اعالم کردیم که ماموران ناجا 
را نیز در اولویت قرار دهند و ایشان هم پذیرفتند. ما 
گفتیم که کارکنان ما که در معرض خطر و مواجهه 
با افراد متعدد هستند جزو این افراد قرار بگیرند که 
ما امیدواریم به محض فراهم شدن شرایط تزریق 

واکسن به این افراد نیز آغاز شود.

نیروهای ناجا هم در اولویت قرار گرفتند

آغاز تزریق واکسن کرونا به ۲۰ هزار سالمند و معلول

به گفته فعاالن محلی با 
باال گرفتن میزان فقر در 

منطقه شمار افراد خواهان 
تبادل این سوخت باال رفته 

اما کارت تردد برای شمار 
زیادی صادر نمی شود و به 

همین دلیل دوباره گروهی 
از افراد اقدام به جابه 

جایی سوخت به صورت 
غیرقانونی می کنند

بر اساس اعالم مسئوالن 
محلی، گروهی از 

سوخت برها که خارج از 
طرح رزاق اقدام به انتقال 
سوخت می کردند و قصد 

داشتند تا با تجمع در پشت 
مرز، از محل گذر مرزی به 

صورت غیرقانونی وارد 
کشور شوند، عامل شروع 

درگیری ها بودند
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